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Søknad om a  utvide tilbudet om genetiske 
masseundersøkelser av nyfødte i Norge til a  inkludere 
spinal muskelatrofi (SMA) 

Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte er organisatorisk forankret i Barne- og 
ungdomsklinikken i OUS og har nasjonalt mandat for genetiske masseundersøkelser av 
nyfødte. Tjenesten er regulert av Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om 
genetisk masseundersøkelse https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-10-13-1614. 
Formålet med forskriften er å legge til rette for en faglig forsvarlig gjennomføring av genetisk 
masseundersøkelse av nyfødte for alvorlige, medfødte sykdommer. Dagens tilbud omfatter 
testing for 25 sykdommer. Utvidet testing fra 2 tilstander (Fenylketonuri og medfødt 
hypotyreose) til 23 tilstander ble implementert fra 1. mars 2012 (1). Fra 1. januar 2018 ble 
også 3-OH 3-metylglutaryl CoA lyasedefekt (HMG) og alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) 
og andre alvorlige T-celle defekter inkludert i screeningtilbudet (2). 
Genetiske masseundersøkelser av nyfødte er et effektivt tilbud for rask identifisering barn 
med utvalgte alvorlige, medfødte sykdommer. Tidlig identifisering er viktig for igangsetting av 
behandling før barn blir skadelidende. Dette bidrar til å nå et av målene i FNs erklæring fra 
2015  "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" som Norge 
var med å vedta, nemlig Delmål 3.2 «Innen 2030 få slutt på dødsfall som kan forhindres blant 
nyfødte og barn under fem år.» 
 
Nyfødtscreening er basert på informert samtykke (ikke skriftlig), og det legges betydelig 
innsats i informasjon til foreldre, fagpersoner og allmennheten. Tjenesten har egen nettside 
med detaljert informasjon om formål, sykdomsbeskrivelser, behandling av de ulike tilstander 
og rutiner www.oslo-universitetssykehus.no/nyfodtscreeningen. Nettsiden har også 
informasjonsvideo om tilbudet.  
Det er nær 100 % oppslutning om screeningtilbudet, og i perioden 2012 til 2018 er det kun 
107 kjente reservasjoner mot testing.  
Behandlingstjenestens årsrapporter og referansegruppens faglige vurderinger er tilgjengelig 
på https://forskningsprosjekter.ihelse.net/senter/rapport/L-OUS-16/2018. 
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Beskrivelse av tilstand i henhold til screeningkriterier 
 Tilstanden skal være et viktig helseproblem 

 Tilstandens naturlige forløp skal være tilstrekkelig kjent 

 Tilstanden skal ha en symptomfri fase som kan detekteres 

 
Spinal muskelatrofi (SMA)  
SMA er en autosomal recessiv sykdom som i hovedsak skyldes bi-allelisk delesjon av survival 
motor neuron 1 (SMN1) genet (3,4,5). Tilstanden medfører tap av alfa-motornevroner i 
ryggmargen med progressiv muskelatrofi og muskelsvekkelse. Av genetiske sykdommer har 
SMA historisk vært den vanligste årsaken til tidlig barnedød. SMA opptrer med ulik 
alvorlighetsgrad og klassifiseres i henhold til fenotype. Forekomst av SMA er ca 1: 8 000 i 
nordeuropeisk befolkning (6), men angis generelt til 1:10.000. De fleste som blir født med 
SMA har de alvorlige formene SMA type 1-2. Det har i gjennomsnitt vært diagnostisert 7 nye 
SMA-pasienter per år de siste årene i Norge (med 55.000 fødsler årlig).  
 
SMA type 1, tidligere omtalt som “Werdnig-Hoffmann sykdom», er den mest alvorlige formen 
for SMA og utgjør ca 50-60 % av alle nye tilfeller med SMA. Barna med SMA type 1 viser 
symptomer på muskelsvikt allerede i løpet av de seks første levemåneder og vil aldri kunne 
sitte selvstendig. Tidligere var dødeligheten 95 % innen to år ved SMA type 1.  
SMA type 2 utgjør ca 20-30 % av alle tilfeller med SMA. Disse barna diagnostiseres med tegn 
på muskelsvakhet i alderen 6-18 levemåneder. Barna klarer å sitte, men klarer aldri å gå uten 
hjelp. SMA type 2 medfører også tap av ferdigheter og forkortet livslengde.  
SMA type 3 utgjør en mindre gruppe av alle nye tilfeller med SMA. Barn med SMA type 3 har  
symptomdebut etter 18 måneders alder, og barna har klart å gå eller å ha stått . SMA type 3 er 
oftest også en alvorlig nevrologisk sykdom.  
Enkelte klinikere inkluderer i tillegg to ytterpunkter. SMA type 0 henviser til en sjelden 
tilstand som debuter i fosterlivet med alvorlig svakhet og pustevansker ved fødsel. SMA type 4 
utgjør en mindre gruppe pasienter som først utvikler muskelsvakhet i voksen alder.  
 
Over 95 % av alle SMA-pasienter er homozygote for delesjon av SMN1, enten hele genet eller 
viktige deler av genet (ekson 7-8), og dette brukes til primærdiagnostikk av SMA. Alle har i 
tillegg et variabelt antall kopier av SMN2 genet, som er en paralog av SMN1. Pga en genvariant 
i SMN2 gir dette «reservegenet» kun lave, men likevel viktige mengder av SMN proteinet ved 
fravær av det normale SMN1 genet. Antallet kopier av SMN2 korrelerer derfor med SMA 
alvorlighetsgrad; jo større antall kopier av SMN2, jo mildere fenotype. Barn med kun to eller 
tre kopier av SMN2 har stor sannsynlighet til å debutere med SMA type 1 eller 2, og SMA 
pasienter med 4 eller flere SMN2 kopier har lav sannsynlighet for å debutere med SMA type 1. 
Blant våre egne norske pasienter har kun en av 67 debutert etter 3 år, mens man 
internasjonalt sier at 3 år er gjennomsnittlig debutalder ved type 3 (4,5).  
 
De fleste SMA-pasienter både i Norge og i utenlandske studier har 2 eller 3 kopier av SMN2, 
noen har 4 kopier og kun svært få (0,7 %) har flere enn 4 (7). Tidligere studier har angitt ca 
15 % med 4 kopier av SMN2 (8), mens en fersk tysk screeningstudie fant 38% (7). En mulig 
høyere andel pasienter med 4 kopier av SMN2 ved screening enn ved klinisk diagnose er et 
viktig punkt som diskuteres videre under, men samlet sett viser dette at testing for SMN1 
delesjoner i kombinasjon med bestemmelse av SMN2 kopiantall vil være en effektiv strategi 
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for tidlig å identifisere SMA pasienter som vil ha stor nytte av tidlig oppstart av effektiv 
behandling. 
 

Beskrivelse av tilstand i henhold til screeningkriterier 
 

 Det må finnes en sikker, presis og validert test 

 Kriterier og prosedyrer for videre oppfølging av testpositive må være definert 

 Testmetoden skal være akseptabel for målgruppen 

 
Nyfødtscreening for SMA 
I USA anbefaler man per i dag nyfødtscreening for minst 34 tilstander; 
http://www.hrsa.gov/advisorycommittees/mchbadvisory/heritabledisorders/index.html. 
SMA har vært anbefalt inkludert i nyfødtscreeningen i USA siden juli 2018, se vedlegg (ref 3) 
for deres vurderingsrapport fra mars 2018. Erfaringene fra USA er positive (9,10). Flere land i 
Europa har igangsatt pilotprogrammer inkl. Tyskland (7,11), Belgia (12) og Australia (13) 
eller planlegger innføring (Nederland (14), Sverige og Danmark), da det er bred oppfatning 
om at SMA egner seg spesielt godt for nyfødtscreening nå som effektive behandlinger finnes 
og det er bred enighet om at jo tidligere behandling igangsettes, jo bedre effekt (15, 16, 17, 18, 
19). 
Screening gjøres ved å teste for SMN1-delesjonen som over 95 % av pasientene er 
homozygote for, og deretter vurdere antall kopier av SMN2 (3, 11,12,13,14, 20,21). Da det 
finnes en «vanlig» mutasjon i Norge ut over delesjonen, planlegger vi i tillegg å undersøke 
nyfødte med kun én påvist delesjon for dette (se under).  
 
Et viktig spørsmål ved SMA-screening er å forutsi hvilken type SMA pasienten vil utvikle. Det 
er en klar sammenheng mellom antall SMN2 kopier og klinisk fenotype på gruppenivå (se 
over). Både amerikanske (22) og europeiske (19) retningslinjer har anbefalt å igangsette 
behandling hvis det er 3 eller færre kopier av SMN2 hvilket tilsier høy sannsynlighet for å 
utvikle SMA 1 eller SMA 2. Den (antatt) mindre gruppen med flere enn 3 SMN2 kopier følges 
tett klinisk med tanke på evt. utvikling av symptomer og da evt. senere oppstart av 
behandling. Annen behandling (inkl. per os medisin) som er under utvikling, kan bli aktuelt 
for denne pasientgruppen. USA har nå i 2020 endret sine anbefalinger (23) til at også nyfødte 
med 4 kopier av SMN2 bør starte behandling. Europeiske anbefalinger (19) anbefaler fortsatt 
oppstart ved 3 eller færre kopier, og vi vil legge dette til grunn, men følge dette tett fremover.  
Det er foreløpig usikkert hvor mange nyfødte med 4 (evt en sjelden gang flere) SMN2 kopier 
som vil utvikle symptomer i småbarnsalder og da uansett vil trenge behandling. Tidligere har 
man anslått at kun ca. 15 % har 4 kopier av SMN2, men i den tyske pilotscreeningen (7) hadde 
hele 38 % av nyfødte med SMA 4 kopier av SMN2. Hvis dette er tilfelle også i Norge, vil vi finne 
et par nyfødte hvert år som foreløpig ikke skal behandles, men som må følges klinisk for evt 
senere oppstart av behandling. Dette utgjør en etisk utfordring («patients in waiting»)(24), 
men så lenge det gis god informasjon, og man har et etablert oppfølgingsopplegg med 
trygghet for at det finnes effektiv behandling hvis/når symptomer oppstår, oppfattes det som 
at fordelen med tidlig behandling oppveier denne ulempen (14). Det er jo også hos denne 
pasientgruppen med senere og langsommere debut at den diagnostiske forsinkelsen er størst; 
dvs ved tett oppfølging vil disse barna få en klart tidligere diagnose og tjene på en tidligere 
oppstart av behandling de også. Hvorvidt det er noen få pasienter som aldri ville fått 
symptomer og da kun får en ulempe ved screening, er ikke avklart.  

http://www.hrsa.gov/advisorycommittees/mchbadvisory/heritabledisorders/index.html
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Norge har som første land i Europa implementert screening for alvorlig T-celle 
defekter/immunsvikt (SCID) (2). Testen baseres på en PCR analyse med kvantitering av antall 
TREC kopier i screeningprøven. Dette gir et unikt grunnlag for å innføre SMA testing ved å 
multiplekse den etablerte TREC metoden med kvantitering av SMN1 ekson 7 og påvisning av 
delesjoner (25). Ved positivt funn brukes digital droplet PCR til bestemmelse av antall SMN2 
kopier. Ettersom screeningmetodikken som benyttes for SMA allerede er etablert gjennom 
SCID screening, har Norge muligheten til å bli det første eller et av de første landene i Europa 
som kan gi tilbud om nasjonal SMA-screening og derved også bli internasjonalt ledende i 
behandlingen av SMA. 
 
Praktisk gjennomføring av SMA-screening 
SMA-screening gjøres i samme oppsett som dagens SCID-screening (20,25). SMA kan 
detekteres i blod fra nyfødte med en enkel test utviklet og validert ved Center for Disease 
Control and Prevention i USA (20,25). Testen benyttes allerede til SMA-screening i en rekke 
amerikanske delstater. Teknologien som benyttes er en kvantitativ PCR som måler antall 
kopier av exon 7 av SMN1, genet som er defekt i SMA. Metodene er vel kjente og etablert i 
mange laboratorier i USA og Europa. Vi er godt kjent med de aktuelle teknikkene.  
Vi har fått skriftlig samtykke fra foreldre til barn med kjent SMA til å bruke lagrede 
nyfødtscreeningprøver for å verifisere at metodene fungerer. Denne utprøvingen med 15 
SMA-pasienter og 200 kontroller har vist 100 % sensitivitet og spesifisitet. Vi har også 
bekreftet i laboratoriet at positive SCID-prøver vil detekteres som de skal, selv om analysen 
multiplexes med SMA-testing (Figur 1).   
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Positive funn vil alltid bekreftes med retesting og oppfølgende analyser før en eventuell 
varsling. Den oppfølgende analysen er digital droplet PCR (ddPCR), som nøyaktig 
kvantifiserer antall kopier av SMN1 og SMN2. Metoden er testet ut ved Nyfødtscreeningen, og 
viser riktig resultat for alle SMA-pasienter med kjent genotype med bruk av DNA ekstrahert 
fra filterkort (tabell 1). Vi har også testet at vi ved testen identifiserer bærere på korrekt måte. 
 
Tabell 1. Antall SMN1 og SMN2-kopier analysert med ddPCR i norske pasienter med SMA. 

Prøve SMN1-kopier SMN2-kopier 

Pasient 1 0 3 
Pasient 2 0 3 
Pasient 3 0 3 
Pasient 4 0 3 
Pasient 5 0 2 
Pasient 6 0 2 
Pasient 7 0 3 
Pasient 8 0 3 
Pasient 9 0 2 
Pasient 10 0 2 
Pasient 11 0 3 
Pasient 12 0 3 
Pasient 13 0 4 
Pasient 14 0 2 
Pasient 15 0 2 

 

Antall kopier SMN2 er relevant for videre oppfølging og behandling av pasienten (se over), og 
er en støtte i videre utredning. Positive funn regnes som prøver med 0 kopier SMN1. I disse 
tilfellene vil Nyfødtscreeningens leger kontakte foreldrene, og barnet kalles inn til videre 
undersøkelser ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet eller eget lokal-/regionssykehus i 
samarbeid med OUS. Screeningalgoritmen er presentert i figur 2. Funnet fra 
Nyfødtscreeningen vil etter varsling bekreftes i annet diagnostisk laboratorium.  
 
Ca. 5 % SMA-pasienter er ikke homozygote for en delesjon i SMN1 genet, men har i tillegg til 
delesjon av SMN1 på det ene kromosomet en annen type genfeil på det andre kromosomet. 
Dersom det ved qPCR påvises kun én delesjon i SMN1, utføres genotyping mhp deteksjon av 
den norske varianten NM_000344.3(SMN1): c.93_96dup, p.(Ile33*). Hvis det så påvises et 
sekvensavvik i SMN1 dvs at barnet har to nullalleller av SMN1, utføres kvantitering av antall 
SMN2 kopier ved ddPCR før varsling. Screening for SMA vil benytte seg av samme 
prøvemateriale som SCID-screeningen, dvs DNA ekstrahert fra en enkelt filterkortbit på 3,2 
mm. Det kreves ikke mer prøvemateriale, og det vil ikke være noen endring i prøvetakning 
eller prøveforsendelse på barselavdelingene.  
 



 

6 
 

 
Figur 2. Algoritme for SMA-screening.  
Ved Nyfødtscreeningen ekstraheres DNA fra barnets blodprøve på filterkort. DNA testes med kvantitativ PCR 
(qPCR) mhp. delesjon av SMN1 for SMA-screening sammen med TREC analysen i SCID-screeningen.  
Dersom det påvises to delesjoner i SMN1, utføres digital droplet PCR (ddPCR) mhp. kvantitering av antall SMN2 
kopier, samtidig som svaret meldes ut som patologisk. Dersom det ved qPCR påvises kun én delesjon i SMN1, 
utføres genotyping mhp. den norske varianten NM_000344.3(SMN1):c.93_96dup, p.(Ile33*). Hvis det påvises et 
sekvensavvik i SMN1 dvs. at barnet har to nullalleller av SMN1, utføres kvantitering av antall SMN2 kopier ved 
ddPCR, samtidig som svaret meldes ut som patologisk.  
Forklaring/forkortelser i figuren over: qPCR:kvantitativ PCR. ddPCR: digital droplet PCR. genotyping SMN1: 
fragmentanalyse eller sekvensering mhp. deteksjon av den norske genvarianten. 
 

 
Nyfødtscreeningen flyttet januar 2020 til et nytt og større laboratorium hvor alt er lagt til 
rette for denne og senere utvidelser av nyfødtscreeningprogrammet. Fra vår side er det mulig 
og ønskelig med oppstart med SMA-screening januar 2021.  
Kostnadene ved innføring av SMA-screening vil primært være relatert til ca. 0,3 mill NOK årlig 
til reagenser samt overlege i 50 % stilling for medisinsk validering og klinisk oppfølging.  
 

 
Beskrivelse av behandling i henhold til screeningkriterier 
 

 Det må finnes tiltak eller behandling som gir bedre effekt i tidlig stadium enn ved klinisk 
diagnostikk 

 Tiltak/behandling må være etablert og godt dokumentert 

 Tiltak/behandling skal være akseptabel for målgruppen 

 
Behandling av SMA 
Beslutningsforum godkjente februar 2018 å ta i bruk nusinersen (Spinraza®) ved SMA på 
gitte vilkår som i praksis er tilfredsstilt hos de fleste barn med nydiagnostisert SMA. Dette er 
antisense oligonukleotid basert «genterapi» som øker SMN proteinnivåene ved å endre 
avlesningen av SMN2 genet. Behandlingen er svært kostbar, men har godt dokumentert effekt 
i litteratur (15, 16, 17,18) og etter vår egen erfaring (internt kvalitetsregister). 
All internasjonal og nasjonal erfaring tilsier at jo tidligere behandlingen kommer i gang, jo 
bedre er effekten av behandlingen og prognosen (15, 16, 17, 18). SMA skyldes tap av 
motornevroner grunnet mangel på SMN overlevelsesproteinet, og behandlingens mål er å 
hindre nettopp dette. Tidlig økning av overlevelsesproteinet reduserer nevrontap. 
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Engangsbehandling med intravenøs adeno-assosiert virus (AAV)-basert genterapi for SMA er 
også godkjent og tatt i bruk hos spedbarn i USA. Den innledende studien publisert i NEJM var 
svært lovende (26), og resultatene opprettholdes i oppfølgingsstudier (27). USA godkjente 
medikamentet onasemnogene abeparvovec-xioi (Zolgensma®) i mai 2019, og EMA i mai 
2020. Medikamentet er til metodevurdering i Norge. For denne behandlingen ser det foreløpig 
ut til å være enda viktigere med tidlig diagnose (= nyfødtscreening). 
 

Beskrivelse av screeningprogrammet i henhold til screeningkriterier 
 Screeningprogrammet skal redusere sykdomsspesifikk dødelighet eller sykelighet av tilstanden 

 Helsegevinstene må være større enn de negative effektene 

 Personvern og juridiske aspekter må være ivaretatt 

 Screeningprogrammet skal være akseptabelt fra et etisk perspektiv 

 Informasjon om deltakelse i screeningprogrammet må være kunnskapsbasert og bidra til 
informerte valg 

 Screeningprogrammet skal tilfredsstille kravene til kostnadseffektivitet 

 Det må foreligge en plan for ledelse, kvalitetssikring og evaluering av programmet 

 
Tilgjengelig dokumentasjon fra USA, Tyskland, Belgia og Australia (7,9,10, 11, 12, 13) viser at 
SMA-screening er gjennomførbart og effektivt og viktig for å gi pasienter med SMA optimal 
behandling. Barne- og ungdomsklinikken ved OUS har stor erfaring med behandling av barn 
med SMA, og alle tilgjengelige data og egen erfaring (internt kvalitetsregister) viser at rask 
diagnostikk og behandlingsstart vil redusere sykelighet hos pasientene.  
Krav til kostnadseffektivitet ved omsøkt utvidelse er et viktig punkt. 
Gjennomføringen av selve nyfødtscreeningen krever lite ekstra ressurser da den kan legges 
«oppå» dagens SCID screening, og vårt laboratorium har alt nødvendig utstyr.  
Funn av SMA medfører imidlertid behov for svært kostbar behandling (Spinraza evt senere 
Zolgensma og Risdiplam og andre nye medisiner). Imidlertid gis kostbar Spinraza-behandling 
allerede i dag i praksis til alle barn med nyoppdaget SMA. Så lenge man ikke starter 
behandling på den mindre gruppen nyfødte med flere enn tre kopier av SMN2, vil ikke 
nyfødtscreening føre til at flere settes på Spinraza-behandling enn ved klinisk diagnostikk. 
Oppstart av behandling vil dog skje noen måneder til noen få år tidligere ved screening. Det vil 
kunne bety ett til noen få år ekstra med «vedlikeholdsbehandlig» med Spinraza (mens dette 
vil være uten betydning for engangsbehandling med Zolgensma). Det er ikke overdiagnostikk 
ved screening, kfr tysk screeningerfaring (7) med tilnærmet lik insidens ved screening som 
forutgående klinisk diagnostikk.  
Et forbehold er hvis man senere endrer indikasjonen for behandling til også å inkludere 
nyfødte med 4 kopier av SMN2. Da vil antallet som behandles fra nyfødtperioden kunne øke 
litt, men fortsatt begrenset. Av de 66 norske pasientene med symptomdebut før 3 års alder 
hadde 4 pasienter flere enn 3 kopier, og alle disse ville kvalifisert for Spinraza-behandling per 
i dag. 
All publisert dokumentasjon og egen erfaring med Spinraza tilsier at forventet effekt av denne 
kostbare behandling vil være betydelig større med igangsetting av behandling i 
nyfødtperioden. Dette øker «effekt/kostnads ratioen» betydelig. Dessuten forventes 
hjelpebehovet grunnet nevrologisk skade/funksjonssvikt å reduseres betydelig hos 
pasientene med følgende reduserte kostnader til annen behandling og ikke minst oppfølging 
lokalt i kommunene som resultat. Helt generelt er behandling SMA-pasienter med 
funksjonssvikt betydelig kostnadskrevende (28). Mindre nevrologisk skade gir også mindre 
lidelse og funksjonshemming for de barna dette gjelder, og mulighet for deltagelse i vanlige 
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aktiviteter av essensiell betydning for barns psykiske og somatiske helse. Samlet sett tilsier 
dette en betydelig kostnadseffektivitet ved innføring av nyfødtscreening for SMA med 
marginalt økte medikamentkostnader, reduserte kostnader til oppfølging av pasienter og 
betydelig bedret klinisk effekt av behandlingen.  
Europeiske pasientforeningene er sterke tilhengere av innføring av nyfødtscreening (29). 
 
Nyfødtscreeningen har nasjonalt mandat for genetiske masseundersøkelser av nyfødte, og 
som for de 25 andre tilstandene i tilbudet vil også SMA-screening være forskriftsfestet og 
underlagt krav til informert samtykke. Ledelse, kvalitetssikring og evaluering av programmet 
vil bli ivaretatt innenfor de generelle forskrifter, krav til ledere i OUS, oppfølging av nasjonal 
referansegruppe og årlige rapportert til Helsedirektoratet. Alle nasjonale tjenester blir også 
normalt evaluert hvert 5. år. 
All oppstart av Spinraza-behandling i Norge har etter føringer fra Beslutningsforum skjedd 
ved OUS. Alle barna er inkludert i et kvalitetsregister hvor oppfølgingsdata regelmessig 
registreres for å følge effekten av behandlingen. Dette vil videreføres ved evt inkludering av 
SMA i nyfødtscreeningen slik at effekten av denne utvidelsen vil følges og dokumenteres.  
 
Utviklingen innen persontilpasset medisin går nå meget raskt; først innen screening og 
diagnostikk, men også innen behandling. Antallet genterapiforsøk for sjeldne diagnoser har 
eksplodert (www.ClinicalTrials.gov), og en rekke andre målrettede behandlingsformer er 
også på vei. For de sjeldne, genetiske sykdommene hvor effektiv behandling er eller blir 
tilgjengelig, gjelder i stor grad at tidlig diagnose for å kunne igangsette behandling før alvorlig 
skade har inntrådt, er avgjørende for prognosen. Nyfødtscreeningen som nasjonal 
behandlingstjeneste, må raskt og effektivt kunne tilpasse sitt tilbud til dette. 
 
 
 
Ønske om utvidelse av nyfødtscreening med SMA i Norge  
Vi mener SMA tilfredsstiller de viktigste kriterier for nyfødtscreening: 

 Det er en alvorlig sykdom   
 Det finnes en effektiv behandling for de alvorligste symptomene  
 Behandlingen er mer effektiv jo tidligere barna identifiseres 
 Klinisk diagnostikk dvs. etter sykdomsdebut medfører forsinket identifisering av 

aktuelle barn og forsinket behandling 
 Det finnes en tilfredsstillende test som kan avsløre sykdommen med høy spesifisitet og 

sensitivitet (lav falsk positiv og falsk negativ rate)  
 SMA kan screenes ved multiplexing av SMN1 med TREC/SCID metoden 

Utvidelse av nyfødtscreeningen krever at Helse- og omsorgsdepartementet vedtar endring i 
Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse 
til å inkludere testing for SMA. 
 
Søknad om SMA-screening er tidligere forankret i møte i den nasjonale referansegruppen for 
Nyfødtscreeningen 13.12.19. 
 
 
 
 

http://www.clinicaltrials.gov/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2011-12-16-1246
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